Ovoslainen 1/2017

View this email in your browser

Vuosi 2017 on käynnistynyt
Tämä on Ovoslainen, Oulun Voimisteluseuran jäsentiedote. Ovoslainen ilmestyy noin kaksi kertaa
kaudessa, ja se esittelee seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. Ovoslainen on lähetetty kaikille
vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneille ja kannatusjäsenille.
Vuosi 2017 on saatu käyntiin vauhdikkaasti - ryhmät ovat suuria ja seurassamme voimistellaan,
tanssitaan, jumpataan ja liikutaankin nyt noin 300 harrastajan voimin. Lisäksi alkuvuoden aikana
on avattu uudistuneet nettisivut, osallistuttu jo useampiinkin kilpailuihin ja valloitettu Valkea.
Oulun Voimisteluseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 29.3. klo
18.00 PoPLilla (Sammonkatu 6, Oulu). Kokouksessa ohjelmassa mm. vuoden 2016
toimintakertomuksen esittely ja ohjaajien ja seuratoimijoiden vuosittaiset palkitsemiset. Tervetuloa!

Tulevia tapahtumia

Yhteinen liike keväällä
2017

Ryhmän ohjaaja tiedottaa tapahtumista
tarkemmin!
25.3. Tanssillisen voimistelun kilpailu, Turku
23.4. Valtakunnallinen Lumo-finaali, Mikkeli
6.5. Tanssillisen voimistelun kilpailu, Vantaa
20.5. Yhteinen liike - Oulun Voimisteluseuran
kevätnäytös, Oulu
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja kilpailut
tuloksineen löydät Voimisteluliiton
Kisapalvelusta.

Seuran kevätnäytös esitetään lauantaina
20.5.2017. Yhteinen liike -näytös on osa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa vuonna 2017. Seuraa uutisointia
lipunmyynnistä ja kevätnäytöspäivän
ohjelmasta nettisivuilla ja Facebookissa.
Tiedotamme kevätnäytösasioista (mm.
lipunmyynnistä) myös jäsenille
sähköpostitse.

Muutoksia tunneissa
Hiihtolomalla vko 10 ja
Pääsiäisenä 14.-17.4. ei pidetä
harjoituksia, mikäli ryhmän ohjaaja ei
muuta ilmoita

OVOS on valloittanut Valkean jo kahdesti!

OVOS valloitti Valkean
18.12.2016 ja 14.2.2017
Seuramme on valittu Osuuskauppa Arinan
Kannustajat-yhteistyöhön vuodeksi 2017.
Jokainen Arinan asiakasomistaja voi liittyä
Kannustajaksemme, eikä Kannustajaksi
liittyminen vaikuta saataviin bonuksiin millään
tavalla. Ohjeet Kannustajaksi liittymiseen
seuran nettisivuilla.

Oulun Voimisteluseuran nuoret ja nuoret
aikuiset valloittivat Valkean kesäkadun ennen
joulua. Iloisen ja energisen shown
seurauksena ovoslaisia pyydettiin
esiintymään myös kauppakeskus Valkean
Ystävien yö -tapahtumaan ystävänpäivän
iltana. Isolla porukalla ovoslaiset levittivät iloa
ja loistavia hymyjä oululaisten arkeen. Video
joulukuun esityksestä on nähtävissä seuran
Facebook-sivulla.

Seuraava Ovoslainen ilmestyy touokuussa 2017.

Copyright © 2017 Oulun Voimisteluseura ry, All rights reserved.
Saat tämän uutiskirjeen siksi, että olet Oulun Voimisteluseuran jäsen, jäsenen huoltaja tai kannatusjäsen. Voit
halutessasi päivittää asetuksiasi tai lopettaa Ovoslaisen tilaamisen.

